Jörgen Westholm efter segern i V75-champions!
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Oväntad vinnare i V75 Champions
Det blev en oväntad vinnare av kuskmatchen V75 Champions på Åby.
Rommeproffset Jörgen Westholm tog hem årets upplaga efter att vunnit två
lopp med egentränade hästar trots att han egentligen inte skulle ha varit
med!
47-åringen driver en 112 hästar stor rörelse utanför Sala och har tillhört
Sverigetoppen de senaste 15 åren.
När årets första mer penningstinna tävlingsdag avgjordes på Åby under
lördagseftermiddagen tog han en dubbelseger trots att han egentligen inte
skulle ha deltagit alls.

Efter att Björn Goop lämnat ett sent återbud gled Westholm in på ett
bananskal och stal showen genom en dubbel.
– Jag fick frågan kvart över elva i söndags när jag stod på stallbacken i Paris.
Jag kollade om jag kunde starta några egna hästar och hittade tre lämpliga
lopp. Då tog jag beslut att ställa upp; nu måste jag vara med kände jag, sade
Westholm.
V75 Champions gick tidigare under namnet V75-Mästaren och avgjordes
enbart genom ett lopp, men sedan tre år tillbaka körs det över flera
avdelningar.
Något som Westholm drog nytta av. Segergodsen Strong Heartbeat och
Remarkable Feet dansade båda undan på lätta hovar från tätpositionen och
skaffade Westholm ett anständigt slagläge inför det sista, avgörande loppet.
Där satt han upp bakom närmast ospelade Shutter Island som ytterst oväntat
spurtade in till andraplatsen efter att Westholm stått för en felfri styrning.
Det var tveklöst Rommetränarens dag som faktiskt aldrig hade kört
kuskmatchen någon gång tidigare.
– Har man lyckats kvala in här ska man givetvis ställa upp och nu får jag ju
även åka på travgalan nästa helg. Utan V75 hade inte den här sporten varit
någonting, vi har Gert Lindberg att tacka för allt som drog igång det här en
gång i tiden, sade Westholm.
Han vann kuskmatchen före Örjan Kihlström medan Rikard N Skoglund kom
på tredjeplats.
I V75 Lärlingschampion segrade Solvallalicenserade Anders Eriksson för
andra året i följd. Zenzero Jet var segergodset för 29-åringen som hade ett
rekordår 2019 med 32 kusksegrar.
– Men det är tränare jag vill bli och då hoppas jag kunna hävda mig i sådana
här sammanhang också, sade Anders Eriksson.

Åbytravet är Sveriges modernaste travanläggning, och en del av Åby Arena,
som årligen lockar ca 100 000 besökare. Vi tävlar i huvudsak onsdag eller
torsdag men de riktiga höjdpunkterna är V75, sex lördagar om året med
Olympiatravets final och Åby Stora Pris som juveler i kronan.
Åbytravet och Åby Arena erbjuder en unik konferensmiljö där de traditionella
mötena kan blandas med ponnykörning eller en trekamp i stallet. De stora
ytorna gör också anläggningen till ett utmärkt ställe för större konferenser,
mässor och utställningar.

